Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 2.- Sant Lluci, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Torredemer – Roig.
Acció de gràcies 46è aniversari de matrimoni.
Jaume Tres Termes (natalici) / Família Rocher – Maymó.
Diumenge dia 3.- DIUMENGE VIIIè DE DURANT L’ANY. Sant Medir, pagès i
màrtir.
9h.- Mn. Albert Ruiz Elias.
12:30h.- Maria Poch i espòs Joan i fill Joan.
Manuel Clajer i esposa Inés / Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 4.- Sant Casimir.
Vespre.- Pels malalts de la parròquia.
Dimarts dia 5.- Sant Adrià, màrtir a Cesarea de Palestina.
Matí.- Cinteta Amigó.
Vespre.- Antoni Prats Boley (16è. aniversari).
Acció de gràcies pels 90 anys.
Dimecres dia 6.- DIMECRES DE CENDRA.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 7.- Santa Perpètua i Santa Felicitat, màrtirs a Cartago.
Matí.- Ramon Boldú Sala.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 8.- Sant Joan de Déu, fundador de l’Orde Hospitalari.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 9.- Santa Francesca Romana.
Matí.- 12:00 h: Missa funeral per Aurèlia Peiró Bellostas, casada amb
Miquel Tuset Moset.
Vespre (festiva).- Joan Morral i esposa Antònia i Teresa Morral i espòs.
Miquel Belmonte Mezquita (5è. aniversari).
Pepi Grané (9è. aniversari).
Francisca Vendrell (el sant) i espòs Lluís.
Lluís Bosch (3r. any).
Diumenge dia 10.- PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA.
9h.- Família Planas-Tuset / Maria Carme Poch i Mestres.
12:30h.- Elena Castillo Galdeno (1r. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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UNA BRÚIXOLA MENTRE FEM CAMI… (i 2)
En els Exercicis acabats de fer se’ns proposava tenir ben presents els
quatre punts de la brúixola per guiar el nostre camí: Déu, els altres,
l’amor i l’esperança. En el Full anterior parlàvem del Nord, el Sud i l’Est.
Avui acabem amb el punt Oest.
1. No donis mai l’esquena a L’OEST, això és, la teva FIDELITAT I
ESPERANÇA (els deixebles d’Emmaús). Per l’Oest es pon el sol.
No oblidis que sempre arriba la nit, la dificultat, el desànim, la
rutina... Però així com “la posta de sol” és bressol d’esperança...
tota crisi i desert pot ser temps de creixement, de refer el camí,
donant un salt endavant.
“Ànim, no tinguis por, que sóc jo” (Mc 6, 50). “L’esperança és
com la sang: no es veu, però hi ha de ser. La sang és la vida. Així
és l’esperança: quelcom que circula per dintre, que ha de circular
i et fa sentir viu. Si no la tens, estàs mort, estàs acabat... Quan
no tens esperança, és com si ja no tinguessis sang... Potser estàs
sencer per fora però estàs mort” (de la Malattia de Giuseppe
Comombero).
• ¿Dono gràcies per les proves de cada dia i li demano a
Déu no caure en la temptació d’“engegar-ho tot a rodar”?
• ¿Sóc portador d’esperança creant una atmosfera propícia
en el meu entorn?
Resumit per Mn. Anton Roca

COMENÇA EL TEMPS DE QUARESMA
•

DIMECRES, VINENT: DIMECRES DE CENDRA
o Missa amb imposició de la cendra: 8 matí i 8 tarda.
o Imposició de la cendra per infants i famílies a les 6 de
la tarda.
o Dia de dejuni i abstinència

Demanem que el proper dimecres de cendra es pregui i es dejuni
d’una manera especial per les víctimes dels abusos, i fem nostre el
que diu el papa Francesc: «l'abús sexual és un pecat horrible,
completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l'Església
ens ensenyen» (dels bisbes de la Tarraconense)
•

PREGÀRIA DE VESPRES QUARESMALS
o Primeres Vespres de diumenge: dissabtes, a les 19:30h.
o Els dimecres de Quaresma: Missa amb Vespres a les 20h.

•

RECÉS QUARESMAL AMB L’ARXIPRESTAT
o Diumenge 7 d’abril al col·legi de les Dominiques de
Vallirana, a les 17:30h.: dirigit per Mons. Joan Enric
Vives, arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra. Tema:
Caminem cap a la Pasqua, des “del desconcert a la joia
de la fe”. S’ofereix anar-hi amb autocar.

•

VIACRUCIS
o Diumenges 24 i 31 de març a les 18h.
o Els divendres de Quaresma a les 19:25h.

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de:
o Jesús Olaya Mayoral, que morí el passat 16 de febrer,
a l’edat de 77 anys.
o Miquel Siñol Parellada, de Cal Siset, que morí el passat
dia 26, a l’edat de 90 anys.
Que descansin en la pau del Senyor.
 ESMORZAR BENÈFIC CAMPAMENTS D’ESTIU
L’organitza el grup Som-hi, pre-monitors, de l’Esplai Flor de Neu.
A partir de Diumenge vinent, 10 de març, i tots els diumenges, fins
a la Setmana Santa, després de la missa de 9, davant la rectoria.

 CURSET PER A CATEQUISTES DE L’ARXIPRESTAT
Aquest dilluns i dimarts, de 6 a 2/4 de 8 del vespre, al Casal
parroquial, es farà el curset de formació per a catequistes: Isabel
Campmany, delegada de Catequesi del nostre bisbat i Mn. Xavier
Ribas, rector de Gavà i arxiprest de Bruguers, presentaran
l’experiència de “ la catequesi, petit oratori (lloc de pregària)
pels infants” i “catequista, ¿quines són les teves
motivacions?”. Esperem un ple fins a la bandera...

EL CIRCUIT DEL PLAER
Vaig parlar ara fa una setmana en aquest Full d’unes investigacions
científiques que demostren que la cerca del plaer i l’evitació del dolor
constitueixen el fonament biològic del nostre ser.
Casualment aquesta mateixa setmana he llegit unes declaracions
coincidents de dos científics procedents de dos països diferents,
d’Alemanya i dels Estats Units, entorn a aquest mateix tema.
Fent una síntesi de les dues declaracions diríem que en el cervell
humà l'altruisme, la meditació i Beethoven activen el mateix circuit del
plaer que el menjar, el sexe o l'heroïna.
Què volen dir amb aquestes paraules? Doncs que el cervell humà té
un únic circuit dedicat al plaer, a la recompensa. Quan naixem, les àrees
del plaer i de la gratificació del nostre cervell només estan connectades
biològicament, és a dir, de manera automàtica, amb realitats com el
menjar o el sexe. Però al cap d’uns quants anys, hi ha algunes persones
que hi han afegit connexions amb realitats com les drogues i n’hi ha
d’altres que hi han afegit connexions amb realitats com la meditació o
Beethoven.
Vénen a dir que tots ens movem per la cerca del plaer i que el que
ens diferencia a unes persones de les altres és el tipus de plaer que ens
mou. Per exemple, alguns només han conegut a la vida el plaer de rebre.
Altres han arribat a experimentar el plaer de donar, i això els aporta un
plus en el seu creixement personal i en la seva vàlua com a persones.
Aquestes consideracions toquen el cor de la nostra experiència com a
creients. Som creients precisament perquè hem experimentat que
trobem en Déu el màxim plaer, la nostra màxima gratificació, la nostra
plenitud com a persones. Som creients perquè d’alguna manera hem fet
nostra aquella vella cita de sant Agustí: “Ens has fet, Senyor, per Tu i el
nostre cor estarà inquiet fins que no descansi en Tu”.
Joan Ferrés i Prats

